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POŽÁR SOKOLOVNY
Jakoby nešťastná náhoda chtěla potvrdit
pověru o „černých“ pátcích 13-tého, právě
v noci ze 13. na 14. května byla požárem
poškozena jedna z nejvýznamnějších budov
v naší obci – sokolovna. Jako naschvál den
před derniérou Lucerny. Velkou posilou po
této tragické události byla pro oba spolky
– TJ Sokol a OVJK - ochota mnoha lidí,
kteří okamžitě zareagovali, nabídli pomoc
fyzickou, materiální, finanční.
Ihned po katastrofě se v regionálním
tisku objevily spekulace, zda budova vůbec
vydrží apod. Tyto pesimistické odhady
se sice nenaplnily, ale škody jsou přesto
značné. Cenu střechy lze odhadnout, i cenu

Požár sokolovny pohledem
hasičů
Od zařazení naší jednotky do
Integrovaného záchranného systému ČR
v roce 2009 jsme byli povoláni již k několika
desítkám událostí.

Požár střechy choceradské sokolovny
14. května 2011 byl však svým rozsahem
doposud největší z nich. Ve 2:14
v noci byla operačním střediskem
členům
výjezdového
družstva
doručena na mobilní telefony SMS
zpráva s vyhlášením poplachu
a
s pokynem výjezdu k požáru budovy.
Ze základny v Samechově vyjela
jednotka v počtu 6 členů přibližně
ve 2:20 a na místě události byla ve
2:30. V tuto dobu již prostupoval
oheň půdou nad střechu v severní
části sokolovny. Zajistili jsme vypnutí
přívodu elektrického proudu do
budovy a přístup hasičů až ke vstupu

nových parket nebo stropů, těžko ale změřit
hodiny, dny, měsíce dobrovolné práce
mnoha lidí věnované sokolovně a divadlu
a nyní během jediné noci zmařené. Těžko
změřit ztracené bohatství v podobě mnoha
desítek kostýmů, rekvizit, kulis, které
opakovaně sloužily v mnoha divadelních
představeních a jejichž nezanedbatelná
část prošla šikovnýma rukama místních
švadlenek, malířů a kutilů.
Přes rozměr katastrofy nikdo z členů
obou spolků nezapochyboval, že sokolovna
se vrátí do původní podoby, i když to i
po obnově střechy bude stát ještě mnoho
práce. Držte tedy oběma spolkům palce a
pomozte, můžete-li.
Klára Růžičková
na půdu. V první fázi jsme použili k hašení
jeden C proud tažený z cisterny našeho vozu
vnitřkem budovy k místu požáru. Půda
již byla ve značném stádiu zahoření. Pro
velký žár a husté zakouření nebylo možné
postupovat přímo do prostor půdy. Několik
minut po naší jednotce dorazila na místo i
profesionální jednotka HZS z Benešova a
následně po ní v krátkých intervalech
i další povolané sbory. Celkem bylo
přítomno 6 hasičských jednotek
- HZS Benešov, SDH Samechov,
Ondřejov, Soběhrdy, Teplýšovice a
Sázava. Použito bylo 6 cisternových
vozů, do kterých byla nepřetržitě
čerpána voda z návesního rybníka a
z řeky. Na místě byla i vysokozdvižná
plošina pro hašení z výšky. Protože
hořela střešní konstrukce, eternitová
krytina, ale i kostýmy a kulisy, byl
celý prostor zamořený štiplavým
dýmem. Z tohoto důvodu museli
hasiči používat dýchací techniku.
Do vnitřku budovy bylo postupně
nataženo několik hasebních proudů, včetně

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Beat Fest Vlkovec
Krčma u Žraloka zve všechny příznivce
na minifestival hudebních skupin.
Uskuteční se v sobotu 23.července od
15 hodin na otevřené scéně u řeky
pod „Žralokem“. Můžete se těšit na
vystoupení celkem 5 kapel.
Choceradská pouť
Od 8. do 14. srpna se nejen děti mohou
těšit na pouťové atrakce, které na tyto
dny zakotví v prostoru za hotelem
Ostende. Hlavní pouťový program
je plánován na sobotu 13. srpna,
kdy pouťové atrakce doplní prodejní
stánky a ukázky řemesel. V podvečer
vystoupí mažoretky Smetanky a
skupina country tanců. Večer pak čeká
zájemce taneční zábava pod širým
nebem v areálu hotelu Ostende.
Žralokovy necky
Krčma u Žraloka pořádá v sobotu
27.srpna již 14. ročník tradiční soutěže
originálních plavidel – Žralokovy
necky. Sraz a přihlášování plavidel
bude od 13 hodin, start v 15 hodin.
Podrobnější informace ke všem akcím
najdete na plakátech.

vysokotlaku. Požár se rozšířil propadlem
z půdy na jeviště v prvním patře, kde
shořelo jevištní vykrytí, opona i ostatní věci.
Jen díky včasnému uhašení jeviště nedošlo
k požáru v sále. I přes to, že shořela celá
střecha, jeviště i vybavení, je nutné říct, že
pokud by došlo k nahlášení požáru snad
jen o chvíli déle, mohly být škody mnohem
větší. Naše jednotka zůstala na místě do
odpoledních hodin a zajistila dohlídání
požářiště, pomohla s vynášením věcí a
vymetáním vody. Domnívám se, že tato
nešťastná událost potvrdila, jak důležité
je mít dobře fungující hasičskou jednotku
přímo v obci, a jak významnou roli mají
sbory dobrovolných hasičů v integrovaném
záchranném systému.			
					
Martin Kůrka, starosta SDH Samechov

Choceradský zpravodaj

Od požáru sokolovny dne 14.5.2011
se členové obou spolků denně podílejí na
úklidových a likvidačních pracích.
Byl odvezen a uklizen nepoškozený
nábytek a zbývající kulisy a kostýmy. Hned
v ranních hodinách 14.5. byly odstraňovány
následky škody, vysoušena podlaha v sále,
likvidována a odvážena střešní krytina,
spadlé trámy, které sházeli hasiči. Místo
bylo dokumentováno fotografováním,
zajištěno bezpečnostní páskou.
15.5. pokračovaly úklidové práce a
příčiny požáru vyšetřovala Policie ČR a
Hasiči ČR. Oficiální zpráva o příčinách

Sokolovna - pohled stavební
Oblouková konstrukce krytá plachtou,
kterou nyní vidíte, byla vytvořena tak, aby
umožňovala pohodlnou práci na střeše
před její obnovou – pod ní je možné staticky
ztužit budovu, vybetonovat pozední věnce,
provádět nadezdívky a opravy říms,
odklízet násypy stropů, osadit pozednice a
započít tesařské práce na krovu.
Válcová konstrukce, která se objevila
nad sálem, není předzvěstí netradičního,
avantgardního řešení tvaru střechy, které
by snad někdo chtěl prosazovat. Naopak,
všichni se shodli na tom, že mansardová
střecha nad sálem bude obnovená ve

ZPRÁVY Z OBCE
Dotace
Čekají nás dvě velké stavby, to byl
titulek, který jste si mohli přečíst v prvním
čísle letošního roku, a nyní je čas podat vám
další informace. V dubnu bylo vyhlášeno
výběrové řízení na stavbu nové čistírny
odpadních vod a odkanalizování dalších
částí obce a do konce července bychom
snad mohli znát vítěze, tj. zhotovitele
stavby. Dále bude následovat jednání, kdy
se upřesní harmonogram prací a postup
celé realizace a následně bude podepsána



požáru zatím nebyla podána.
V dalších dnech bylo stavěno lešení
v sále pro případnou podporu stropu, byla
vysoušena podlaha v sále a přísálí, čištěny
schody, chodby, řezány trámy na ohořelé
střeše, čištěny židle, dovezeny plachty na
zakrytí střechy, vyklízena půda, odváženy
kontejnery, v nichž byl odpad řádně tříděn.
Od 19.5. se podle plánu připravovalo
lešení na zakrytí střechy, probíhal úklid
komunikace a prostoru v okolí budovy.
23.5. se sešli členové obou spolků
a projednali další postup prací, byli
seznámeni
s
výsledkem
jednání
zastupitelstva OÚ Chocerady o finančním
příspěvku oběma spolkům, s předběžným
vyjádřením statika, s plánem
nového zastřešení budovy.
V dalších dnech se stále
pokračuje v úklidových
pracích a v provizorním
zastřešování
sokolovny,
s přípravou opravy parket
a jejich vysoušení a
s vysoušením zdiva.
Členové obou spolků
děkují všem, kteří pomáhají
při
všech
činnostech
k odstraňování škod a za
finanční příspěvky.
stejném tvaru, jak byla. Před likvidací trosek
byly původní tvar a profily konstrukce
krovu zaměřeny, aby bylo z čeho vycházet
po obnově. Na konstrukci byly dobře
čitelné 2 etapy stavby krovu, kdy krov
původní dlouhé valbové střechy, spojovaný
ještě dřevěnými kolíky, velmi robustní a
staticky spolehlivý, byl rozebrán pouze
v nejnutnějším rozsahu. Pro zastřešení
vyššího prostoru sálu byla pak vytvořená
na původním krovu nezávislá konstrukce,
tvořená už modernějšími tesařskými
postupy.
Musíme ocenit kvalitu návrhu tehdejší
přestavby sokolovny. Mansardová střecha
vytvořila budově elegantní korunu a
smlouva, která s dalšími dokumenty bude
předána na SFŽP. Celý další postup byl
popsán v úvodním čísle tohoto roku
Výběrové řízení bylo vyhlášeno
v květnu i na druhou velkou akci - sanaci
svahu v dolní Lipské, kdy postup bude
stejný jako u předchozí dotace s tím, že
řízení by mohlo být ukončeno do konce
srpna. O všem, hlavně o postupu celé
realizace obou projektů vás budeme
samozřejmě informovat.
Další žádost o dotaci má obec podanou
na ministerstvu zemědělství na opravu a

Fotodokumentace o postupu prací a
výše finančních příspěvků jsou průběžně
zveřejňovány na www.divadlochocerady.
cz.
O průběhu všech jednání, pracích,
plánech na opravu sokolovny budou
informace v dalších číslech časopisu.
				
Miroslava Cinkeisová, vedoucí OVJK
Vladimír Zíka, starosta TJ Sokol
původní podélné budově vtiskla výrazný
symetrický tvar, komponovaný pro pohled
od mostu.
Při obnově budovy budou zachovány
původní tvary mansardové střechy. Pouze
bude změněna krytina – eternitové šablony
budou nahrazeny taškami (ostatně, i
původní krytina budovy byla tašková).
Provedení tesařské konstrukce se však
poněkud změní – např. usilujeme o zvýšení
úrovně stropu nad jevištěm. Jsme rádi, že
sál zůstal ušetřen větších škod a že bude
moci být zachován jeho strop.
		
Ing.arch.Petr Růžička
posílení vodních zdrojů a pokračování
vodovodního řádu. Finanční prostředky
jsou již pro naši obec přislíbeny.
Podmínkou čerpání je zkušební vrt, čerpací
zkoušky s vydatností vrtu a kvalitou vody.
Z tohoto důvodu bude provedena úprava
a přemostění Oborského potoka u lesní
cesty do Obory (asi 200 m za hřištěm na
konci dolní Lipské) a zpevnění povrchu
komunikace, aby mohla projet vrtná
souprava na místo určené hydrogeologem
pro zhotovení vrtu. Další podmínkou
je stanovení priority Krajským úřadem
Středočeského kraje, což znamená
v podstatě stanovení termínu realizace pro
u

Sokolovna po požáru

Choceradský zpravodaj
tuto akci v bližší nebo vzdálenější době.
Přiznání priority se může posunout možná
až na konec roku, nebo začátek roku
příštího.
Ještě k dotacím.
Máme pro vás bohužel i zprávy, které
nás moc netěší. Obci nebyla přiznána
dotace z Krajského úřadu Středočeského
kraje na opravu dlažby před kostelem,
nezískali jsme dotaci od ministerstva pro
místní rozvoj na opravu komunikace po
přívalových deštích - tzv. Myší díry - a
nebyla nám přiznána dotace z programu
Leader MAS Posázaví o.p.s. na opravu
dvou kamenných křížků ve Vlkovci.
Údržba komunikací
Nastala nám opět doba intenzivních
prací na údržbě travnatých ploch v obci.
Vzhledem k tomu, že je jich opravdu
hodně, děkujeme všem, kteří obci pomáhají
a sami, ač by nemuseli, udržují trávníky
před svými ploty. Je to velká pomoc i
proto, že v rámci úsporných opatření

seškrtal Středočeský kraj nejen výdaje na
údržbu silnic jako takových, ale také na
údržbu porostů podél silnic. Takže tato
povinnost zůstala na obcích. Naše obec
tak kromě svých místních komunikací a
veřejných prostranství je nucena zajistit
sekání částečně i podél komunikací,
které jsou ve správě SÚS Benešov. SÚS se
nyní stará pouze o úseky „mezi cedulemi“
označujícími konec obce. To znamená, že
obec musí udržovat např. celý úsek silnice
z Chocerad do Vlkovce, od Provazníků do
Vestce apod.
Dopravní obslužnost
Starosti nám Středočeský kraj dělá i
svým postojem k dopravní obslužnosti.
Díky iniciativě starostů a starostek obcí se
sice podařilo prozatím uchránit některé
důležité spoje, které kraj hodlal zrušit.
Řadu spojů ovšem nyní hradí obce samy
ze svých rozpočtů. A obavy z ohrožení
veřejné dopravy přetrvávají. Kraj sice
slibuje zlevnění a zkvalitnění autobusové
dopravy a k tomuto záměru chystá vypsání

výběrových řízení, ovšem kroky zatím
provedené k realizaci uvedeného záměru
vzbuzují dost pochybností. Středočeský kraj
vypověděl totiž na konci letošního května
smlouvy všem dopravcům, ty tak přestanou
platit 31. května 2012. Vypsání nabídkových
řízení je ale přitom administrativně a časově
velmi náročné, takže zvládnout je do tohoto
termínu je podle vyjádření ministerstva
dopravy prakticky nemožné. Starostové
středočeských obcí proto hodlají i nadále
pokračovat ve společných jednáních a
vyvíjet tlak na současné krajské vedení,
aby dopravní systém v kraji fungoval podle
potřeb občanů a aby jeho financování
nezatěžovalo neúměrně obecní rozpočty.
Připomínáme: Šetřete vodou!!!
V nastávajících letních měsících je tato
výzva nejvýše aktuální, proto ji znovu
opakujeme. Zajistěte si dovoz vody do
bazénů cisternou a rozhodně nenapouštějte
bazény vodou z obecního vodovodu!!!
Eva Bubnová, starostka obce

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Významná životní jubilea
květen, červen 2011
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů

květen
Žaloudek František, Vlkovec 65 let
Dvořáček Oldřich, Chocerady 75 let
Kopřiva Jan, Chocerady 65 let
Neprašová Jaroslava, Samechov 70 let
Křečková Hana, Chocerady 60 let

V sobotu 22. 10. 2011 pořádá Obec Chocerady pro občany
zájezd do Prahy na divadelní představení Kupec benátský do
Stavovského divadla. K dispozici je 50 vstupenek, občan hradí
50 % ceny vstupenky. Konečné ceny vstupenek pro občany jsou
130,- a 160,- Kč. Doprava autobusem z Chocerad do Prahy a zpět
bude plně hrazena obcí.
Vstupenky na představení si můžete zakoupit již teď
v pokladně OÚ u pí Vávrové. Pokud máte o představení zájem,
nenechávejte koupi vstupenek na poslední chvíli.

William Shakespeare KUPEC BENÁTSKÝ

Neprašová Jarmila, Vlkovec 65 let

Génius dramatické literatury neměl sice o kapitalismu a nejistotě
finančních trhů ani zdání, leč s prozíravostí pouze géniům vlastní
napsal před čtyřmi stoletími příběh, který i dnes, a chce se říci
právě dnes, lze číst aktuálně. Bohatý kupec Antonio věří svým
investicím, ale jeho lodě obtížené nákladem se nevracejí, a proto
podepíše krajně rizikový úpis i člověku, kterým pohrdá. Žid
Shylock trvá na plnění kruté smlouvy, vždyť v jeho světě je slovo
zákon. Měli by snad splatit své závazky i ti, kteří byli obdařeni
výsadním postavením ve společnosti? Smlouvy jsou přece jenom
pouhá slova, a s dobrým právníkem se dá nad nimi vyzrát.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti

V hlavních rolích kupce Antonia a Shylocka hrají: Igor Bareš a
Jiří Štěpnička

červen
Jechort Jaromír, Vlkovec 75 let
Petrik Antonín, Chocerady 60 let
Cinkeis Jiří, Chocerady 65 let
Josefová Nataša, Komorní Hrádek 80 let

Obecní úřad Chocerady

Dále hrají: Lucie Žáčková, Jan Dolanský, Pavla Beretová ad.
Začátek představení v 19.00 hod.

Délka představení: 2 hodiny 55 minut
u



Choceradský zpravodaj

V týdnu od 8. do 12. srpna bude
obecní úřad z důvodu dovolené
uzavřen.

DŮLEŽITÉ!!!
Upozorňujeme občany, že do 30. června
jsou splatné poplatky za komunální odpad.
Žádáme všechny, kteří dosud nezaplatili,
aby tak urychleně učinili. Pokud poplatek
nebude řádně zaplacen, obec jej bude
vymáhat platebním výměrem a následnou
exekucí.

Velikonoční posezení
V pátek 15. dubna zaplnili školní
jídelnu ZŠ Chocerady naši senioři. Krátce
po 14. hodině je přivítal na již tradičním
velikonočním posezení místostarosta obce
ing. Ivo Kořínek.

Další program už měly v režii děti
ZŠ a MŠ Chocerady. Celé vystoupení
samy skvěle moderovaly. Někteří žáčci

Vítání občánků
Ve čtvrtek 2. června proběhlo od 15.00
hodin v sále Lesovny na Komorním Hrádku
slavnostní vítání občánků. Po projevu
paní starostky Evy Bubnové vystoupily
s krátkým hudebním programem děti ze
základní školy v Choceradech. Při zápisu
rodičů do pamětní knihy obce předala
starostka dětem drobné dárky a maminkám
květiny. Se souhlasem rodičů uvádíme
jména nově narozených dětí:
Šimon Bober
Petr Klézl
Marek Mančík
Nikolas Maralík
Jakub Michalíček
Radka Šimánková



NOVÉ KONTEJNERY NA
TŘÍDĚNÝ ODPAD!!!
Pozorným občanům jistě neušlo, že se
v naší obci objevily koncem dubna nové
oranžové kontejnery na tříděný odpad.
Jsou určeny speciálně pro kartonové
obaly Tetra Pack a najdete je na návsi
v Choceradech - u rybníka, v dolním
Samechově a na Komorním Hrádku.
Uvedené obaly je i nadále možné odkládat
do žlutých kontejnerů na plasty, ale
prosíme občany, zvláště pokud mají těchto
obalů více, aby se snažili je vhazovat do
kontejnerů speciálních. Usnadňuje to jejich
následné zpracování. Patří sem krabice od

džusů, vína, rajských protlaků, mléka a
mléčných výrobků. Kartony je třeba řádně
zmáčknout, a pokud jsou silně znečištěny,
tak i vypláchnout. Nápojové kartony jsou
označeny značkou C/PAP.
Klára Růžičková

Škoda té jedné růže, která kamsi zmizela ...

z mateřské školky měli před tak početným
publikem svou premiéru. Tréma na nich
nebyla ale vůbec znát. Tanečky i zpěv
zvládli na výbornou a právem
byli odměněni bouřlivým
potleskem. Vystřídaly je děti I.
stupně základní školy s pásmem
básní a písní. Hudebně je
d oprov á z e l y
děti z kroužku
flétny
pod
v e d e n í m
paní učitelky
Robové. Závěr
programu
patřil žákům
cho ceradské
pobočky ZUŠ
J. Suka. Ti
předvedli své
umění za doprovodu p.
učitele Kvídy.

velikonoční posezení dostálo svému názvu,
bylo zakončeno prohlídkou výstavy kraslic
a perníčků v RC Sluníčko. Zda tam naši

Kromě
kulturního
vystoupení vyrobily děti velikonočně
laděné dekorace, kterými si mohli naši
senioři vyzdobit i své domovy. Aby

Věříme, že se jim jarně laděné odpoledne
strávené ve společnosti dětí zalíbilo a příští
akce se opět zúčastní v tak hojném počtu.

senioři našli inspiraci a příští rok nás potěší
vlastními výrobky, to už necháme na nich.

Iva Vávrová, sociální komise
Všem novým občánkům naší obce přejeme
šťastný vstup do
života.Opětovně
připomínáme, že
pokud se budete
chtít se svým nově
narozeným dítětem
zúčastnit tohoto
slavnostního aktu,
je nutno vyplnit
přihlášku, kterou
si můžete stáhnout
na
webových
stránkách
obce
Chocerady nebo
osobně vyzvednout
na OÚ.
Iva Vávrová, sociální komise
u
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INFORMACE ZE ZŠ a MŠ
CHOCERAD
Ve školním roce 2010/2011 přišlo
k zápisu k povinné školní docházce 25
dětí. Je to o 13 dětí více než v loňském
roce. O odklad povinné školní docházky
zažádaly prostřednictvím svých zákonných
zástupců tři děti. Do první třídy nastoupí
pravděpodobně 22 žáků.
Devátou třídu opustí 26 žáků.
V přijímacím řízení do středních škol a
učebních oborů byli všichni úspěšní.
Gymnázium Benešov
Gymnázium Praha, Opatov
Gymnázium Praha, Budějovická
SOŠ sociálně právní Benešov
SOŠ veřejnoprávní Praha
SŠ technická Praha, instalatér
VOŠ a SPŠE Františka Křižíka Praha
SPŠ Vlašim, nábytkářství
SŠ ekonomiky a obchodu Benešov
VOŠ a SZeŠ Benešov, údržba zahrad
VOŠ a SZeŠ Benešov, veterinární technik
Obchodní akademie Praha, cestovní ruch
SZŠ Jindřichův Hradec, zdravotní asistent
Obchodní akademie Žatec
Obchodní akademie Vlašim
SOU, gastronomie
SOU, cukrářská, 3leté
ISŠT Benešov, opravář motorových vozidel
Hotelová škola Praha, hotelnictví
Masarykova SŠ chemická, Praha
Vojenská SŠ MO Moravská Třebová
Jednoletá praktická škola Beneešov

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pro žáky byla připravena školní
kola olympiády v zeměpisu, českém
jazyce, někteří plnili i úkoly olympiády
v matematice. Ostatních nabídek žáci
nevyužili, vyučující však s veškerými
tématy, která byla v olympiádách nabízena,
pracovali při výuce, zadávali je ke
zpracování a hodnotili výsledky žáků.
Okresního kola zeměpisné olympiády
pořádané
Gymnáziem
Vlašim
se
zúčastnili tři žáci ve třech kategoriích. S
nadpolovičním počtem získaných bodů
úspěšně konkurovali městským školám.
Celostátní srovnávací testy KALIBRO
byly zadány z matematiky, českého jazyka
ve III. třídě a v V. třídě, z matematiky,
českého jazyka a anglického jazyka v IX.
třídě. Ve všech hodnocených testech se žáci
umístili v celostátním průměru, v českém
jazyce IX. třídy nad celostátním průměrem.
Přesto, že v V. třídě je větší počet žáků
s poruchami učení, i jejich výsledky byly
kvalitní.
V průběhu školního roku zpracovávají
žáci výtvarné náměty do různých soutěží
a účastní se sportovních akcí pořádaných
naší školou nebo školami okolními.
u

Ve školním roce 2010/2011 se do naší
školy přistěhovali nebo přešli z okolních
škol tři žáci. Neodešel žádný žák.
Ve dnech 15.- 17.2.2011 proběhla
ve škole kontrolní činnost České školní
inspekce. Její závěry a hodnocení jsou
příznivé:
 Škola umožňuje dětem a žákům rovný
přístup ke vzdělávání. Daří se jí zajišťovat
bezpečné prostředí pro jejich vzdělávání.
 Školní vzdělávací programy jsou
zpracovány v souladu se strukturou
rámcových vzdělávacích programů, se
zásadami a cíli školského zákona. Volitelné
předměty a zájmové útvary posilují
prohlubování vědomostí dětí a žáků,
formování jejich postojů a hodnot.
 Způsob vedení školy, strategie řízení a
plánování jsou funkční. Správní rozhodnutí
jsou v souladu s právními předpisy.
 Strategie v oblasti personálních změn je
reálná a v souladu s potřebami školy.
 Finanční prostředky přidělené ze státního
rozpočtu škola použila hospodárně
v souladu s účelem poskytnutí.
 Organizace vzdělávání umožňuje
bezproblémovou činnost školy.
 Průběh vzdělávání má obvyklou úroveň.
 Partnerství má běžnou úroveň.
 Podpora funkčních gramotností je
obvyklá. Nadstandardní úroveň mají
sociální gramotnosti.
 Děti a žáci dosahují výsledků přiměřených
věku a jejich možnostem. Výsledky
vzdělávání jim napomáhají k úspěšnému
přechodu na vyšší stupeň vzdělávání.
Dále inspekční kontrola ocenila
využívání rozmanité škály vzdělávacích
stylů, metod a forem práce, činnostní pojetí
vyučování, realizaci projektů a akcí, kterými
prolínají průřezová témata, založení výuky
na odborném výkladu a samostatné práci
žáků, rozvíjení a upevňování sociálních
kompetencí. Rovněž bylo vyzdviženo
příznivé klima školy, prvky inkluzívního
vzdělávání s oboustranným porozuměním
a tolerancí. V jazykové
výchově je podporována
práce s textem, čtenářská
gramotnost,
vedení
k formulaci vlastních
myšlenek, interpretace
textu, kooperativní formy
práce, motivační zadání.
Počet žáků s rizikem
neúspěšnosti se ve škole
nezvyšuje. Podílejí se na
tom metody práce pro
pomoc zaostávajícím a
neprospívajícím žákům,
spolupráce
předsedů
předmětových komisí a

metodického sdružení.
 Pozitivně je hodnocena práce se žáky
se speciálními poruchami učení a chování.
 Řízení školy vykazuje pozitivní prvky,
vychází z vlastní Mapy školy, která určuje
slabé a silné stránky.
 Standardní úroveň má spolupráce se
zřizovatelem.
 Žáky a děti stmelují hromadné akce,
společné projekty a výukové programy.
Jednání funkčního žákovského parlamentu
vytváří zpětnou vazbu.
 Webové stránky poskytují veřejnosti,
rodičům, žákům množství informací,
aktuálních zpráv a kontaktů. Úroveň jejich
zpracování a aktualizace je nadstandardní.
Drobné nedostatky byly odstraněny
okamžitě, žádné závažné pochybení,
které by vyžadovalo další kontrolu, ČŠI
neshledala.
Celoroční hodnocení prospěchu a
chování proběhne 25.6.2011. Souhrnná
zpráva bude zveřejněna v příštím čísle
časopisu.
Vedení školy a pedagogičtí pracovníci
děkují všem rodičům za spolupráci, za
ochotu řešit případné problémy, za vstřícné
jednání, za materiální i finanční podporu
v uplynulém školním roce.
Vedení školy

Akce školy
Učitelé připravili pro děti a žáky různé
sportovní a kulturní akce, projekty, výlety
a exkurze. Některé z nich vám představují
krátkými informacemi a fotografiemi.
My jsme byli malí, vy budete velcí 30.3.2011
Při projektu „My jsme byli malí, vy
budete velcí“ si udělaly děti z mateřské školy
“výlet“ do IX. třídy. Tady pro ně deváťáci
měli připravené úkoly z matematiky,
angličtiny, dopravní výchovy.
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Vystoupení pro seniory
Básničky, písničky a tanečky se střídaly
na pódiu ve školní jídelně 15.4.2011. Při
setkání se seniory předvedly děti vše, co se
pro ně naučily. Při pracovních činnostech
v mateřské škole a ve školní družině také
děti vytvořily drobné dárky.
Cesta knihy - 19.4.2011
Cesta knihy byl projekt žáků VIII. třídy
při českém jazyce. Žáci sledovali knihu
od její výroby přes exkurzi do knihovny
ve Strahovském klášteře, do nejnovějších
prostor v Paláci Luxor na Václavském
náměstí v Praze. Prošli si zároveň část
Královské cesty. Nejvíce se jim líbilo na
Karlově mostě. Je potěšující, že žáci znovu
cestu ke knize nacházejí.
Den Země - 20.4.2011
Den Země, úklid v okolí školy, se stal
pravidelnou tradiční akcí školy. Žáci jsou
vedeni k používání nástrojů, k dodržování
vymezených pravidel při
práci, k ochraně svého
zdraví i zdraví druhých,
k ochraně životního
prostředí. I tentokrát
se zapojili všichni žáci,
pedagogičtí pracovníci,
paní školnice. Žáci
poznali,
že
hrábě,
motyčky
a
košťata
nejsou jejich nepřátelé a
občas si s nimi mohou i
porozumět.
Výlet na hrad Český
Šternberk - 2.5.2011
Žáci I. a II. třídy
podnikli výlet na hrad Český Šternberk
v Posázaví. Dozvěděli se zajímavosti nejen
o jeho historii, ale také o stále žijícím rodu
Šternberků. Po prohlídce hradu navštívili
Muzeum babiččiných kočárků. Měli tak
možnost vidět kočárky, ve kterých se vozily
jejich prababičky i praprababičky.
Exkurze do knihovny v Sázavě 11.5.2011
Žáci II. třídy se vydali na plánovanou
exkurzi do Městské knihovny v Sázavě. Po
příchodu se usadili v připravených čtecích
koutcích a paní knihovnice je seznámila
s činností knihovny, odpovídala na jejich
zvídavé otázky. Čekalo na ně předčítání
z knihy, kterou si žáci z nabídky knih sami



vybrali. Tu si pak půjčili, aby mohli ve škole
v četbě pokračovat. Na závěr žáci měli
možnost volné prohlídky knih. Všichni
obdrželi časopis a záložku do knihy. S
knihovnicí paní Brošovou se domluvili na
další spolupráci v příštím školním roce.

doprovází.
Děti v mateřské škole poslouchaly se
zaujetím, dokázaly, že se umí soustředit.
Při bojové poradě se rozhodly, že pro své
starší spolužáky při příštím setkání jednu
z pohádek zahrají. Těší se na sebe.

Pohádka v mateřské škole – 12.5. a
19.5.2011
V 6.ročníku převažuje mezi slohovými
útvary vypravování. Věnuje se pozornost
kompozici souvislého projevu, členění
na odstavce, motivaci,
výběru
prostředků
k dosažení výstižnosti,
zajímavosti, pestrosti.
Žáci si vybrali pohádku
každý podle svých
představ,
vztahu
k pohádkám, znalostem
a
schopnostem.
V písemné části bylo
hodnoceno zpracování,
dodržení
námětu,
dostatečnost informací,
užití
jazykových
prostředků, členění na
odstavce, citové zaujetí.
K plnění osobnostní

Dopravní soutěž – 19.5.2011
Při dopravní soutěži překonávali žáci
různé nástrahy. Projížděli slalomem,
osmičkou, kolejnicí, převáželi kelímek
s vodou, řešili situaci u semaforu a situaci

a sociální výchovy se
rozhodli vyprávět každý
svoji pohádku dětem
v mateřské škole. Přispěli
tak k vytváření dobrých
mezilidských
vztahů
ve třídě i mimo ni,
k rozvoji komunikace,
formování
svých
studijních dovedností,
k utváření pozitivního
postoje k sobě samému a
k druhým. V neposlední
řadě překonávali trému,
která snad každého při
vystoupení na veřejnosti

na křižovatce, podjížděli pod nastavenou
překážkou. Součástí akce bylo i plnění
dopravních testů, úkolů první pomoci,
kontrola vybavení kola, prokázání znalosti
dopravních značek. Za splnění každého
úkolu obdrželi bodové hodnocení, které se
v cíli sčítalo. Nejlepší soutěžící byli oceněni
diplomem a sladkostí. Soutěže se zúčastnily
i děti z MŠ na koloběžkách i na malých
kolech.
Přehlídka dětských divadelních souborů
– 27.5.2011
Dramatický zájmový útvar připravil
divadelní představení pohádky Jaromíra
Sypala Z pekla štěstí. Členové zkoušeli
v sokolovně každou středu. Premiéra však

u

Dále děti určovaly geometrické tvary,
poznávaly zvířata, sestavovaly puzzle,
vyráběly větrník. Odcházely s malými
diplomy a oceněními za výsledky. Společná
fotografie potvrzuje, že se všem akce líbila.
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byla 26.5.2011 ve školní jídelně. Dopoledne
zhlédli představení děti MŠ, žáci I. a II.
stupně, od 18 hodin se malí divadelníci
představili veřejnosti. 27.5.2011 odjeli do
Dolních Kralovic na nesoutěžní přehlídku
dětských divadelních souborů. Zahráli
si na velkém jevišti a poznali, že kvalitní
výkon dovedou ocenit i „cizí“ diváci.
Vybíjená - 25.5.2011
V pořadí XII. ročníku O putovní pohár
starostky obce se zúčastnila ZŠ a MŠ
Chocerady a ZŠ a MŠ Sázava. Ve vybíjené
se utkali žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd.
Putovní pohár si odvezli žáci ze Sázavy.

Sportovní den – 3.6.2011
Sportovní den začal ráno po
osmé hodině na školních hřištích. Na
připravených stanovištích zahájili soutěž
žáci I. stupně. Každý obdržel tabulku
pro průběžné hodnocení. Prokazovali
převážně zručnost, rychlost, vytrvalost,
sílu, pohyblivost, koordinaci pohybu
v disciplínách skok do dálky, hod míčkem
na cíl, skok přes švihadlo, slalom s míčem
mezi kužely. Průběžně plnili i netradiční
disciplíny. Celé sportovní dopoledne
připravené ke Dni dětí se všem líbilo, užili
si zábavy, předvedli soutěžního ducha.
Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE SLUNÍČKA

Vítězné výrobky zveřejňujeme na
přiložených fotografiích, aby se jimi mohli
pokochat i ti, kdo výstavu minuli. Všem
šikulkám, které přispěly svými výtvory,
děkujeme a doufáme, že příští rok přibudou
další tvůrci. Třeba z řad našich starších
občanek.

Velikonoční výstava
V první polovině dubna před
velikonočními svátky Sluníčko opět
nabídlo
zajímavou
inspiraci
pro
velikonoční výzdobu interiérů. Největší

Pozor změny !!!
Rodinné centrum bude o prázdninách
zavřeno, obvyklý provoz zahájí opět v září.
Po dobu prázdnin nebude samozřejmě ani
cvičení, ale od října se na ně můžete opět
těšit. Přesouvá se ovšem na pondělí od 16
do 17 hodin.
Martina Kamelská

zájem návštěvníků vzbudila voskem
malovaná husí a pštrosí vejce paní Filipové
z Vestce, nádherná „krajková“ vejce Lucie
Srbové zdobená technikou vyvrtávání,
originální vajíčková „housenka“ Jindřišky
Rebcové a malované perníčky s výplní
Pavly Smetanové.
Nabídka hudební školy Yamaha
Podle zájmu rodičů by od září mohla
fungovat ve Sluníčku hudební školička
pro nejmenší Yamaha - moderní hudební
škola s 50letou tradicí ve světě a 10letou
zkušeností v ČR. Základem je elementární
hudební výchova dětí předškolního věku.

Společný zpěv, poslech hudby a hudebně pohybové hry.
„První krůčky k hudbě“ Pro děti od 18
měsíců do 4 let

Všechny děti spontánně reagují na
zvuky, tóny a rytmus. Program obsahuje
jednoduché písně, vyprávění, hudebně
pohybové a rytmické hry, poslech
skladeb, hru na rytmické nástroje (včetně
doplňujících výtvarných a pracovních
činností). Děti si zvykají na pobyt v
kolektivu a učí se sociálním vztahům.

Nabízí tři programy podle věku dětí:

„Rytmické kroky“ Pro děti od 4 do 6 let

„Hrátky s robátky“ Pro děti od 4 do 18
měsíců

Program volně navazuje na První
krůčky, jde však již o cílenou hudební
průpravu. Zvládají hravou formou základy
hudební nauky ve spojení s praktickými
činnostmi i poslech hudby, rozvoj hudební
představivosti. Zpěv a elementární hra na
hudební nástroje.

Nejnovější program HŠ YAMAHA.
Podstatou je rozvoj všech smyslů
a hudebních schopností, prohloubení
citového vztahu k matce i proces „volného
objevování“, jenž dává dítěti možnost
pozorovat a objevovat nabízené předměty.
u

Martina Kamelská
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Pálení čarodějnic
V podvečer 30. dubna se na choceradské
fotbalové hřiště slétly místní čarodějnice
na svůj tradiční rej. Byly to naštěstí
čarodějky dobromyslné a neškodné, a tak
svými hříčkami bavily přítomné děti až do
rozhoření hranice, kterou i s nádhernou
čarodějnicí připravil SK Chocerady.

Máje
7. května se tradičně sešly
na návsi krojované kolony
dětí, mládeže i starších, aby
po dlouhém putování kapely
od májky k májce dokázaly, že
besedu po roce nezapomněly.
7
kolon
sice
nepatří
k choceradským rekordům, ale
díky za to, za udržování této
hezké tradice. Čtyři choceradské
kolony zavítaly také ještě o
čtrnáct dní později
na májové slavnosti
v Lensedlech.
Představení
kroužku

Koncert ZUŠ
Na čtvrtek 12. května připravil Vlastimil
Kvída se svými svěřenci, žáky choceradské
pobočky ZUŠ Josefa Suka, další koncert pro
rodiče a přátele hudby. Celkem 24 mladých
muzikantů zahrálo nacvičené skladby na
klavír, flétny, klarinet, trubku a dokonce též
na bicí. Krásný zážitek, občas s mrazením
v zádech.

dramatického

Ti, kdo přišli zhlédnout
představení
dramatického
kroužku ZŠ v podvečer 26.
května, určitě nelitovali. Pohádku
„Z pekla štěstí“ odehrály děti ve
školní jídelně, neboť k tomuto
účelu tradičně využívaný sál
sokolovny už nemohl posloužit.
Naštěstí požár a následné škody způsobené
vodou přežily aspoň kostýmy vybrané na
pohádku a část kulis. Představení bylo letos
mimořádně povedené, zejména díky velmi
živě zahrané dvojroli Honza – Lucifer
v podání Matěje Senfta. Možná budoucí
talent pro ochotnické divadlo? Přijďte se
příště podívat také, stojí to za to!
Den dětí
V sobotu 4. června zahájila
program
Dětského
dne
bouřka s deštěm. Přestože tato
nechtěná vsuvka pošramotila
některé rekvizity, ukázala se
nakonec jako docela užitečná,
protože přinesla příjemné
osvěžení do úmorného parna.
Bouřlivý začátek pak vylepšily
svým vystoupením mažoretky
Smetanky a po jejich třech
krásných skladbách se děti

Milí fanoušci mažoretek
Smetanek,
ráda bych vás seznámila s tím, co je u nás
nového. Proběhlo hodně akcí, na kterých
jsme nesměly chybět.
Naše mažoretky Smetanky aktuálně
navštěvuje 36 dívek ve 3 věkových kategoriích. V nejmladší skupině je 12 děvčat ve
věku 6 – 10 let. Jejich první vystoupení bylo
4. 6. 2011 v rámci choceradského Dětského
dne. Další skupinou jsou kadetky (10 – 14
let), kterých je také 12. Třetí a zároveň nej-



s vervou pustily do „práce“ a vydělávání
choceradských grošíků. Kdyby se stejnou
chutí, jako pletly housky, vozily kolečka
s cihlami, roznášely poštu, montovaly
trubky atd., pracovaly doma, byl by jistě
nejeden rodič rád. Grošíky pak směňovaly
v „obchůdku“ za sladkosti a kromě nich si
snad z tohoto odpoledne odnesly i hezké
zážitky. Poděkování patří všem, kteří
pomohli akci připravit, a dále sponzorům SK Chocerady, firmám MV Print a Ferrero
a Lence Havlové.

starší skupinou jsou seniorky (od 14 let).
Tuto kategorii tvoří opět 12 dívek. Uvidíme, jestli se po prázdninách zase o pár děvčat rozrosteme .
V neděli 1. 5. 2011 odjelo asi třicet mažoretek na šestidenní soustředění do Poslova mlýna u Doks. Soustředění bylo naplněno pilným tréninkem, při kterém jsme
zdokonalovaly svá vystoupení na Dětský
den. Samozřejmě nechyběly ani tréninky,
při kterých jsme připravovaly nové sestavy,
protože nás po návratu čekala velká řada
vystoupení. V průběhu celého soustředě-

Klára Růžičková
ní o nás skvěle pečovaly Pavla Smetanová,
Martina Kamelská, Vlasta Kocábková, Petra Zemanová a Eva Bubnová.
V půlce května za námi přijela švadlena,
aby vyzkoušela kadetkám nové růžové šaty.
Jsou opravdu nádherné a děvčata v nich zazářila na choceradském Dětském dnu. Šaty
bychom neměly bez finanční dotace od
obce Chocerady, protože náklady na jedny
takové šaty jsou 2.000,- Kč. Mnohokrát děkujeme!
Na Dětském dnu 4. 6. 2011 se představily
všechny tři skupiny se svojí skladbou.
u

OHLÉDNUTÍ ZA
SPOLEČENSKÝMI AKCEMI

Choceradský zpravodaj

Zvláštností tohoto dne bylo závěrečné společné vystoupení všech 36 Smetanek.
Už třetí rok spolupracujeme s hudebním
dechovým orchestrem Vranovanka. Naše
dvě poslední vystoupení s Vranovankou

ském dnu ve Hvězdonicích, který se uskuteční dne 25. 6. 2011.

lenošit. V polovině srpna nás čeká vystoupení s Vranovankou v Žíňánkách.

Po prázdninách nás čeká celostátní soutěž mažoretek v Kolíně s názvem „O pohár

Jak vidíte, máme stále napilno a na
nudu nám čas nezbývá.

byla v Mačovicích (7 skladeb) a v Benešově
(3 skladby).
Vše, co se za uplynulý čas dělo, víte,
ale co nás čeká, jsem vám ještě nenapsala.
V sobotu 18. 6. 2011 vystoupíme na závěrečném fotbalovém zápase choceradské tř.
A. Kadetky nebudou chybět ani na Dět-

ze zámku“ a samozřejmě nesmíme chybět
ani na podzimních soutěžích v Dačicích a
v Lanškrouně. Jsme zvědavé, jestli i letos,
tak jako loni i předloni, budeme druhé,
nebo budeme o kapku lepší?

Přeji vám za všechny mažoretky Smetanky krásně strávené léto a doufám, že se
po prázdninách (nebo i dříve) na některých
z našich vystoupení uvidíme.

Smetanky nebudou ani o prázdninách

Filipa Krchová, mažoretka Smetanka

Sportovní odpoledne v
Choceradech

můžeme konstatovat, že srovnání dopadlo
pro nás výborně. Největšího úspěchu
dosáhl atletický oddíl 1.AK Chocerady v

nejúspěšnějšího sportovce zůstává také v
Choceradech a získal ho Vavřinec Pospíšil
za zisk dvou zlatých a dvou bronzových
medailí. Vítězové si kromě originálních
keramických medailí odnesli i diplomy s
podpisem desetibojaře Tomáše Dvořáka
a díky štědrým sponzorům i překrásné
ceny. V závěru celé akce se uskutečnil i
první ročník závodů lezoucích batolat. Na
start třímetrové trati se „postavili“ čtyři
závodníci a jako první do cíle dorazil a
svůj první závod v životě tak vyhrál Tomáš
Květoň z Tábora. Chtěli bychom touto
cestou ještě poděkovat za pomoc všem
dobrovolníkům, bez nichž by se taková
akce nemohla uskutečnit, a také všem
účinkujícím, kteří nám svým vystoupením
zpříjemnili sportovní odpoledne, a se všemi
se těšíme na shledanou příští rok.

V neděli 22.5. se
na fotbalovém hřišti v
Choceradech uskutečnil již
druhý ročník sportovního
odpoledne pro děti do 10
let. Děti si mohly samy
vyzkoušet, jak se sportuje
se speciálními atletickými
pomůckami, které jsou
používány pro trénink
nejmenších dětí. Hlavním
cílem však bylo, aby si malí
atleti z Chocerad porovnali
své schopnosti se svými
vrstevníky z Tábora, Prahy a
okolních obcí ve čtyřech disciplínách – běhu,
hodu, skoku a štafetě s rodiči. S potěšením
u

kategorii čtyřletých dětí, kde získal celkem
deset medailí z dvanácti možných. Titul

Radim Skalický
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Oznámení o uskutečněných soutěžích
a konání dalších akcí na střelnici Vráž v
loveckém parcouru v roce 2011
V letošním roce proběhla od 7. do 8.5.
dvoudenní největší a nejrozsáhlejší akce
- Grand Prix Prague. Této soutěže se zúčastnilo 180 nejlepších střelců z celé Evropy, přičemž Češi tvořili 1/5 zúčastněných.
Nejlepšího umístění dosáhli střelci ze zemí
s dlouhou a nepřerušenou tradicí, Anglie,
Německa, Itálie, ale již v kategorii juniorů se objevil na stupni vítězů první český
mladý střelec. Uspořádání soutěže tohoto
významu v České republice umožnil věhlas
střelnice Vráž, který vznikl právě z tréninků
a soutěží pořádaných na této střelnici.
Z dalších větších soutěží budou pořádány ještě tři závody, které se započítávají
do soutěže Českého poháru, 12.6., 6. až 8.9
a 8.10.2011. Všech těchto veřejných akcí se
mohou zúčastnit občané jako diváci.

Sokolovna před požárem

Ostatní komerční akce budou umístěny do nejbližšího okolí hájenky Vráž, se
směrem střelby do bočního údolí, kde by
mělo dojít ke snížení hlukového zatížení.
V červenci a srpnu jsou odmítnuty veškeré veřejné a komerční akce, bude probíhat
pouze tréninkové střílení v malém rozsahu,
obvykle každé úterý 15 - 18 hod.
Příjezdové komunikace, cesty a stezky
jsou označeny cedulemi, upozorňujícími,
že v době střelby je do vyhrazeného prostoru „Střelnice - zákaz vstupu“ a prostor
střelby je ještě po obvodu označen červenobílou páskou. Prosíme občany, aby neničili
zabezpečovací prvky střelnice a respektovali zákaz vstupu do ohraničeného prostoru střelnice.
Omlouváme se občanům za hlukové
zatížení při uvedených akcích a věříme, že
povětrnostní a rozptylové podmínky nenakumulují hluk do jedné lokality.
Střelnice a její provoz je povolen rozhodnutím policie ČR OO Benešov, č.j.
ORBN-802/ZBR. 1999. Bližší informace
naleznete také na www.parcour.cz.
Děkujeme

Červen je nazýván měsícem
myslivosti a ochrany přírody,
protože se v tomto měsíci rodí
většina mláďat volně žijících
živočichů.
Úkolem nejen nás myslivců je zvěř
aktivně chránit a snažit se v tuto
dobu zajistit klid v honitbě.
Za nás za myslivce vás prosím o
zajištění klidu v honitbě a zamezení
volného pobíhání psů. V případě
setkání se s opuštěným srnčetem nebo
jiným mládětem, jej neberte do rukou
ani domů. Matka čeká někde poblíž a
až odejedete, tak se k mláděti vrátí.
Za ohleduplnost k přírodě vám všem
děkuji a v příštím čísle zpravodaje
vás blíže seznámím s činností našeho
mysliveckého sdružení.
Ing. Martin Böhm, předseda MS
„Ostříž“ Chocerady

Vedoucí polesí: ing. Luděk Císař
podzimu do jara 1922. Slavnostní otevření
tělocvičny a nové scény se konalo 30.
července.
Je jen čirou náhodou anebo snad
osudem?, že postrádaný plán přestavby z
těch let byl jen před nedávnem, z kraje roku,
objeven mezi jiným materiálem v archivu
zámku Komorní Hrádek a navrácen zpět
do Chocerad.
I když požár torzo trámů podkroví po
sobě zanechal, je přeci jen náhodou či snad
oním osudem, ať však tak či onak, jistě
milým a šťastným objevem, že původní
plán existuje a přispívá i když jen spíš
nostalgicky k rekonstrukci, která nemusí

Ve vzpomínkách o Sokole nešlo
samozřejmě nezmínit se o budově, na
kterou je každá obec pyšná, o budově, která
nese název podle spolku. O budově, je-li
v obci, po kostelu, faře a jistě ještě škole
nejvýznamnější. Co se týká budov, pošta
se snad neurazí, a snad ani radnice, která
u nás ale vlastně není. V jednom z těchto
vzpomínání padla zmínka o poslední
přestavbě budovy do její dosavadní podoby
po jejím darování choceradským spolkům
Tělocvičné jednotě Sokol a Občansko vzdělávací jednotě Komenský v roce 1921.
Nevyhovující prostory pro
činnost obou spolků vedly
tehdy k návrhu úpravy budovy
v podobě nástavby sálu pro
vzdělávání v duchu cvičení
tělesného, ale také a možná
ještě více v duchu duševním,
kterým
bylo
vytoužené
divadlo a všeobecná osvěta.
Vznikla tedy přestavba , aby
obě touhy spojila. Přestavba ta
se tehdy vykonala dle projektu
Rudolfa Tuky (podepsán
je tímto jménem a nikoliv
Vojtěch uvedený v kronice),
architekta tč. z Hvězdonic, a
celá (pře)stavba proběhla od
Průčelí sokolovny a nadstavbou z plánu R. Tuky



Červen- měsíc myslivosti
a ochrany přírody

být jen podle představ a pouhého obrysu i
přes všechny možnosti, které nyní máme
a nespočetné množství fotografií, které
sokolovnu zobrazují, zpravidla však z
průčelí.
Několik vět k historii a chodu budovy
Na to, jak se stala významnou a
nepostradatelnou pro nás a generace před
námi, mnoho o ní před přestavbou a o jejím
vzniku nevíme. Jen tolik, že odhadem má
za sebou pár století, v době oné přestavby
její stáří, resp. chod hostince s historií
odhadnutou na cca 250 let.
Sokolovna knížecí, správněji
ještě tehdy hostinec Na
knížecí
Nápovědou z kroniky první
zmínka o krčmě v Choceradech
pochází již z r. 1428. Že by to byl
grunt této dnešní, byla by jen
spekulace. Poloha a charakter
vlastní stavby i skladba čp. 4 by
však velice napovídala a je více
než pravděpodobná.
Opřeme se však jen o to, co
prameny a vzpomínky uvádějí.
Před
vznikem
sokolovny
krčma pro formany či zmíněný
hostinec Na knížecí, zájezdní,
při panské cestě z Prahy na jih.
u

Zpráva LČR. s.p. Lesní závod
Konopiště, polesí Komorní
Hrádek
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Sokolovna restaurační
Jako by těch náhod bylo málo, máme
Nejstarší zmínka, vzato z kroniky, o foto z ptačí perspektivy zámku KH,
nájemci v knížecím hostinci je o Matěji pořízené pro webové stránky Chocerad
Jedličkovi, původně šenkýři na Komorním pouhý týden před vyhořením.
Hrádku, který si pronajal hostinec kolem
Sokolovna. Je to prostě stánek, bez
roku 1860, uvádí Jan Kamelský. Matriční kterého si lze jen sotva naši obec představit.
záznam k čp. 4 z roku 1850 zní již ale na Co se týká hostinců, máme už ty zkušenosti
to jméno. Matěj tedy byl již nájemníkem s požárem, co se týká divadla, doufejme, že
nejméně o 10 roků dříve. Jeho jméno je tato její smutná premiéra byla i derniérou.
spojeno se synem Karlem, jenž později Je to stánek, s mírnou dávkou odvahy
založil u rybníka přirovnáno k paralele s ND, což jistě
n e j s t a r š í m leckoho z nás napadlo. Stalo se, co se stalo,
p a m ě t n í k ů m to se bohužel už stává.
ještě
známý
I když slzy skáply a v srdci píchlo nad
hostinec
U tou spouští, záhy po tom šoku našly se
Jedličků, v čp. hned síly a vstřícná pomoc pro záchranu
62. Nájemcem toho, co po požáru zbylo a pro ochranu
byl také řezník před dalšími hrozícími škodami. A nám
Josef Bernard, ta trpká skutečnost velí jediné – postarat
zase jméno, které se ni, o tu „dámu“, o budovu vprostřed
známe, relativně našich Chocerad, o budovu, která naši obec
až do nedávna krášlí, která tolik pamatuje, vítá nás a hostí,
ve spojení s ale také očekává, že jí péči věnujeme. Je to
Sokolovna před přestavbou
v y h l á š e n ý m naše povinnost, už jen proto, že je věnem
Sokolovna divadelní
řeznictvím syna Jana na Malé straně. O knížecím a odkazem předků, a že si svou
Dramatický
soubor
Občansko- dalších nájemcích Miltnerovi, Grossovi a pozornost zaslouží. Úkolem je zachránit
vzdělávací jednota Komenský byl ustaven Linekovi již zmínky ve statích sokolských ji a dále chránit a o ni pečovat. Vraťme
25. prosince 1904. První hry – aktovky se padly.
jí to, o co přišla, co jí oheň vzal a nutná
konaly na provizorním jevišti postaveném
voda dokonala, dejme jí to, co teď nutně
na nízkých kozách v nízkém sále ještě toho Sokolovna od té doby do požáru
potřebuje, co jí bezpochyby náleží, neboť
hostince. Provizorní prostory pro hraní
Nikdy od té doby svého názvu jen tak se dočkáme, že se nám zas odvděčí.
poskytl jim pro stístěné poměry na čas nezměnila, i když
Zdeněk Vávra, jeden z prvních režisérů, krušné doby zažila,
ve stodole svého mlýna. Provizorním, a do poslední chvíle
„prozatímním“ divadlem se stala také před
postavením
na čas kolna vedle hostince. Je opravdu tělocvičny
školní
těžké představit si, v jakých podmínkách dobře
svému
a obráceně s jakým nadšením tehdy účelu pro tělesnou
choceradští ochotníci své hry předváděli.
výchovu sloužila.
A stejně tak a opět
Sokolovna sokolská
možná ještě více
TJ Sokol byl ustaven v první půli účelu k divadelní
prosince roku 1912 a také tento spolek činnosti, byť se
postrádal vhodný prostor pod střechou, dvěma přestávkami,
neboť cvičil ve stejném, jak zapsáno - když tou první byla
cituji - začouzeném, sále hostince. A toužil válka a tou druhou
stejně jako OVJK po novém sále pod křídly mezera po smrti
sokolského znaku.
dr. Musila. A slouží
Sokolovna z nadhledu ze zámku Komorní Hrádek 7.5.2011
Oběma spolkům se tedy touto dodnes, tedy sloužila
přestavbou dostalo toho, po čem se jim před požárem. A
snilo. Postavili si svoji aulu s přáním mít také pohostinství, sice zase s přestávkami,
A na závěr dvě poznámky:
ji výhradně pro svou činnost sokolskou, obřadům, zábávám a plesům, karnevalům. ta první jsou moudrá slova toho rána
divadelní
a
všeobecně
osvětovou, Sloužila též spolkové knihovně - původně, 14tého, že zaplaťpánbůh, nikomu se nic
bezpochyby s dobrou vírou na věky. a také škole a dokonce obchodu, biografu, nestalo. Ta druhá je mé přesvědčení, věřím
„Nastaly dny rušného závodění v práci, besedám a koncertům, setkáním a zkrátka však, jak už psáno, nejen mé. To, že prošla
snad nejkrásnější kapitola našeho života všemu, co s kulturou souvisí. Není divu, že vším, čím měla, staletími, postavena a
vůbec. Ke cti mladých budiž podotčeno, že je domem v obci ústředním.
přestavěna stála, stojí a bude zase stát.
oni nesli palmu prvenství, když po denním Je jen opět ironií, že před nedávnem Nezáleží totiž, dle mého, na době, nezáleží
zaměstnání bourali zdivo a za zpěvu a veselí vykrášlena skvělou novou malbou sálu na režimu; vše je v nás, vše je v lidech, i v
pracovali na novém společném stánku“ nachází se v tomto bídném stavu. Nečekaně dobách nejtěžších.
(citováno ze Stručného dějinného nástinu skončila po dvacetidvou letech i novodobá
obou spolků od Fr. Pobudy z r. 1926).
restaurace SportKlub, kdo by to byl čekal.
Ivo Kořínek
Že knížecí byla, ví snad každý, a kdo ne,
tak budiž známo, že ji kníže Antonín
Khewenhueller - Metsch spolu s částkou 100
tis. Kč daroval v roce 1921 choceradským
spolkům TJ Sokol a dramatickému odboru
OVJ Komenský. Chybějící peníze na
přestavbu dle zmíněného plánu zapůjčil
na nízký úrok hvězdonický továrník Karel
Jasanský ve výši 160 tis. Kč. To choceradští
svojí pílí a prací podle všeho splatili.

u

Choceradský zpravodaj
PROVEDU

SVÁŘEČSKÉ
a
ZÁMEČNICKÉ
PRÁCE
Lubomír Mlčoušek
Tel. 725 506 400

Studio Eva – Eva Hypšová
Chocerady 147
Profesionální ošetření pleti, poradenství, depilace
Společenský a svatební styling - včetně líčení, účesů, případně výběru oděvů
Manikúra a modelace nehtů v moderních trendech
Veškerá ošetření jsou prováděna s vysoce kvalitní kosmetikou renomovaných značek
Prodej a poradenství francouzské kosmetiky Ĺambré, Le charme de la France, parfémy, dekorativní a léčebná kosmetika
Svatební atelier Noi a servis
A to vše v pohodlí Vašeho domova

Objednávky volejte, prosím, na tel. číslo: 606 483 300, 723 428 080
Případné dotazy zodpovím na studio.eva@aamon.cz
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